Pitanja, odgovori i dodatna pojašnjenja Javnog poziva za Mjeru potpore radu zadruga
hrvatskih branitelja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih
branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
objavljenog 30. kolovoza 2016.
1. Zadruga nije sigurna oko prihvatljivosti prijave od strane potencijalnog prijavitelja.
Zadruga je ostvarila poticaj pri osnivanju još u 2007. godini, te nije sigurna odnosi li se ova
mjera na istu stvar.
U točki II Javnog poziva navedeno je koje zadruge hrvatskih branitelja mogu kandidirati za potporu po
objavljenom Javnom pozivu. U točki II Javnog poziva, podtočki 7. navedeno je kako se za potporu
mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja koje do sada još nisu koristile potporu kroz Mjeru
poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja, odnosno Mjeru potpore radu zadruga. Prema tome,
zadruge koje su ranijih godina koristile Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja nisu
prihvatljivi prijavitelji na ovom javnom pozivu.
2. Moli se pojašnjenje uvjeta iz točke II, podtočke 13. Javnog poziva koja glasi kako se za
potporu mogu kandidirati zadruge čiji upravitelj i/ili predsjednik skupštine ujedno nije član
uže obitelji (suprug/supruga, dijete, roditelj) osoba zaposlenih ili uključenih u provedbu
Programa. Pitanje uz ovaj uvjet je da li član zadruge može biti hrvatski branitelj koji je
ujedno upraviteljev brat, koji je također hrvatski branitelj?
Ovaj uvjet se odnosi na to da upravitelj i/ili predsjednik skupštine zadruge ne može biti ujedno i član
uže obitelji (suprug/supruga, dijete, roditelj) osoba koje rade u Ministarstvu branitelja, a uključene su
provedbu Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno
stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.
3. Moli se pojašnjenje dokumenta pod nazivom dokaz o radnom statusu člana zadruge iz točke
XIV Javnog poziva, podtočke 11.1. za člana zadruge koji je u radnom odnosu (neovisno je li
zaposlen u zadruzi ili kod drugog poslodavca): potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (podaci o razdobljima prijave), ili
potvrda o statusu osiguranika na mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za
mirovinsko osiguranje – tzv. izlist radnog staža iz evidencije Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (broj evidencije 133), original (ne stariji od 15 dana, izdan od strane
nadležnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Koju dokumentaciju je
potrebno dostaviti ako je član zadruge zaposlen u Sloveniji?
Član zadruge koji je zaposlen mora dostaviti potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (podaci o razdobljima prijave), ili potvrdu o statusu
osiguranika na mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – tzv. izlist
radnog staža iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (broj evidencije 133), original
(ne stariji od 15 dana, izdan od strane nadležnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili
drugi jednako vrijedan dokument, čak i u slučaju da u prošlom razdoblju nije bilo evidentiranih radnih
odnosa u Republici Hrvatskoj. Ukoliko je osoba zaposlena izvan Republike Hrvatske, a pri tome se ne
radi o izaslanom radniku, odnosno detaširanom radnom odnosu, uz naprijed navedenu potvrdu, treba
dostaviti i kratku izjavu o trenutnom radnom odnosu izvan Republike Hrvatske.
4. Moli se pojašnjenje dokumenta pod nazivom dokaz o vlasništvu, najmu, zakupu ili koncesiji
nad zemljištem ili poslovnim prostorom, odnosno je li ovaj dokument potreban u svakom
slučaju jer naša djelatnost nije nužno uvjetovana zemljištem niti poslovnim prostorom (radi
se o izradi tradicijskih rukotvorina te područje našeg rada nije statično).
Dokaz o vlasništvu, najmu, zakupu ili koncesiji nad zemljištem ili poslovnim prostorom mora biti
dostavljen na način i u oblicima propisanim točkom XIV Javnog poziva, podtočkom 10. Javnog
poziva. U ovakvom slučaju dokaz je potrebno dostaviti minimalno za prostor u kojem zadruga djeluje
ili u kojem je registrirana.

